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Освітня програма Фізична культура і спорт:Тренер з видів спорту 
 

Перелік дисциплін 
 

Цикл професійних компетентностей 
(описуються всі дисципліни навчального плану) 

− Спортивна фізіологія 

− Загальна теорія підготовки спортсменів 

− Теорія та методика фізичного виховання 

− Теорія та методика викладання обраного виду спорту 

 
Дисципліни вибору факультету / інституту 

(описуються всі дисципліни навчального плану) 

− Підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту 

− Табірний збір  

− Боротьба та методика викладання 

− Методика проведення секційних занять з обраного виду спорт 

 
 

Дисципліни вільного вибору студента 
(описуються всі дисципліни навчального плану) 

 
− Стрітбол 

− Футзал 

− Методика роботи в дитячих оздоровчих закладах 

− Психолого-педагогічний супровід роботи з батьками 

− Веслувальний спорт 

− Спортивне орієнтування 

− Нові технології у фізичному вихованні та спорті 

− Технологія тестування рухових здібностей спортсменів 

− Методи відновлення працездатності у фізичній культурі і спорті 

− Спортивна морфологія 



− Основи педагогічної майстерності тренера 

− Правові основи професійної діяльності тренера 

− Метрологічний контроль в спорті 

− Технологія працевлаштування 

− Управління у сфері  фізичного виховання і спорту 

− Менеджмент спортивних змагань 

− Комплексна реабілітація спортсменів 

− Атлетизм 

Практична підготовка 
 

− Ознайомча практика 

− Педагогічна практика в молодшій школі  

− Виробнича практика за профілем майбутньої роботи  

− Виробнича практика за профілем майбутньої роботи  



 
017 Фізична культура і спорт 

(із скороченним курсом навчання) 
 

9. Футзал 
 
1. Ідентифікація 

Шифр: 2.2.1. Характеристика навчального курсу 

 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: –  2 год. 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Лекції: 4 

Практичні заняття: 26 

Самостійна робота: 60 

Види контролю: 1 с. – залік,  

 
2. Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни «Футзал» є формування у 

студентів цілісної системи знань та умінь щодо професійної діяльності у сфері фізичної 

культури і спорту на основі вивчення футзалу. Володіння навичками гри, знаннями 

структури гри, техніки і тактики, ігрової та змагальної діяльності, засвоєння методів 

навчання, необхідних для самостійної тренерської роботи . 

3. Опис курсу. 

Кредит 1. Фізична і технічна підготовка у футзалі. 
Тема 1. Історія розвитку гри футзал.  

Тема 2. Фізична підготовка у футзалі.  
Тема 3. Технічна підготовка у футзалі.  

Кредит 2. Тактика нападу та  захисту у футзалі. 
Тема 1. Тактика нападу гри футзал.  

Тема 2. Тактика захисту гри футзал.  

Кредит 3. Організація і проведення змагань з футзалу. 
Тема 1. Організація і проведення змагань з футзалу.  

Тема 2. Планування та звітність учбової роботи  по футзалу.  
4. Завдання курсу. 
 У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 
- історію, сучасне становище та перспективи розвитку футзалу; 

- техніку безпеки під час проведення занять та змагань з футзалу; 

- методику навчання технічним елементам в футзалі; 

- методику навчання тактичним діям в футзалі; 

- системи змагань у футзалі;  
- особливості розвитку фізичних якостей у футзалі; 

 вміти: 
- технічно вірно виконувати вправи футзалу в тренувальних та змагальних умовах, 

показуючи при цьому результати, що відповідають кваліфікаційним вимогам; 

- складати конспекти, готувати місце для проведення занять, необхідний 

інвентар і встаткування; 
- проводити будь-якої частини уроку   і заняття в цілому, згідно з програмою; 



- організовувати та проводити змагання з футзалу у загальноосвітньому навчальному 

закладі. 
5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Жигадло Г.Б. 

7.Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивної методики та комп’ютерної техніки, індивідуальна 

робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
Поточний контроль здійснюється у вигляді опитувань, контрольних робіт, 

теоретичних та практичних тестувань, складання технічних та техніко-

фізичних нормативів. Залікові бали студенти накопичують під на  заняттях 

та під час поточного контролю, що регламентується робочою програмою з 

дисципліни. 

  Для оцінювання використовується національна чотирибальна 

шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, 

C, D, E, FX.  
9. Мова викладання: українська. 

 

 

10. Веслуваьний спорт 
 
1. Ідентифікація 

Шифр: 2.2.3 Характеристика навчального курсу 

 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: –  2 год. 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Лекції: 4 

Практичні заняття: 26 

Самостійна робота: 60 

Види контролю: 2 с. – залік,  

 

2. Мета курсу: Професійна підготовка студентів до практичної діяльності в 

якості тренера. Створення передумов до подальшого підвищення 

спортивних результатів, а також до спортивного довголіття. 
3. Опис курсу. 

Кредит 1. Загальна характеристика веслувального спорту.  

Тема 1. Вступ до спеціалізації.  

Тема 2 Загальна характеристика веслування. 

Тема 3. Класифікація веслування. 

Тема 4. Історія розвитку веслувального спорту. 

Тема 5. Основи спортивного тренування у веслуванні. 

Кредит 2. Техніка з основами біомеханіки у веслуванні. 
Тема 1. Біомеханічні основи техніки веслування. 

Тема 2. Техніка веслування. 



Тема 3. Фактори, що впливають на техніку веслування. 

Тема 4. Еволюція та шляхи подальшого вдосконалення техніки веслування. 

Тема 5. Типові помилки в техніці веслування. 

Кредит 3. Методика навчання руховим діям у веслуванні. 
Тема 1. Загальні основи навчання техніці веслування. 

Тема 2. Ефективні засоби та методи в навчанні техніці. 

Тема 3. Основні етапи в навчанні. 

Тема 4. Методика виправлення помилок у техніці. 

Тема 5. Удосконалення технічної майстерності. 
4. Завдання курсу. 
 У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 
- засвоїти знання в області теорії і методики спортивної підготовки, 

основних закономірностей, принципів, засобів і методів, що 

застосовуються в теорії і практиці веслувального спорту; 

- засвоєння техніки й тактики веслувального виду спорту; 

- придбання теоретичних знань і практичного досвіду, що потрібні для 

успішної тренувальної та змагальної діяльності. 
 вміти: 

- вдосконалювати  професійно-педагогічні навички організації та 

проведення навчально-тренувальних занять з веслувального спорту. 

- розвивати  і вдосконалювати фізичні якості, техніко-тактичних умінь і 

навичок, особистісних психологічних показників веслярів; 

- забезпечити необхідний рівень спеціальної підготовленості. 
5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: доцент, майстер спорту СРСР Тіхоміров А.І. 

7.Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивної методики та комп’ютерної техніки, індивідуальна 

робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
Поточний контроль здійснюється у вигляді опитувань, контрольних робіт, 

теоретичних та практичних тестувань, складання технічних та техніко-

фізичних нормативів. Залікові бали студенти накопичують під на  заняттях 

та під час поточного контролю, що регламентується робочою програмою з 

дисципліни. 

  Для оцінювання використовується національна чотирибальна 

шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, 

C, D, E, FX.  
9. Мова викладання: українська. 

 

 

11. Спортивне орієнтування 
 
1. Ідентифікація 

Шифр: 2.2.3 Характеристика навчального курсу 



 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: –  2 год. 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Лекції: 4 

Практичні заняття: 26 

Самостійна робота: 60 

Види контролю: 2 с. – залік,  

 

2. Мета курсу:  є дослідження комплексу теоретичних знань і практичних 

вмінь та навичок з основ  спортивного орієнтування туристичної топографії 

і знакування; вдосконалення топографічної підготовки туристів.  

3. Опис курсу. 

Тема 1. Спортивне орієнтування як вид спорту. Етапи розвитку. 

Тема 2. Топографічні, спортивні карти. Масштаб. 

Тема 3. Компас. Умовні знаки спортивних карт. 

Тема 4. Вимірювання відстаней. Перші кроки за азимутом. Визначення 

точки знаходження. 

Тема 5. Прийоми орієнтування за картою. 

Тема 6. Рельєф місцевості і його зображення на спортивних картах. 

Тема 7. Комплексне читання карти. Перенесення КП. 

Тема 8. “Узяття” КП і ближній пошук. 

Тема 9. Відновлення орієнтування. Аналіз втрат часу. 

Тема 10. Тактико-технічні прийоми вибору руху. 

Тема 11. Організація і проведення змагань зі спортивного орієнтування. 

Тема 12. Визначення результатів змагань з орієнтування у заданому 

напряму. 

Тема 13. Заходи безпеки при проведенні змагань та тренувань. 

Тема 14. Медичне забезпечення змагань зі спортивного орієнтування. 
4. Завдання курсу. 
 У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 
- сутність базових понять і термінів кожної теми;  

- основні факти з історії становлення і розвитку  спортивного орієнтування 

туристичної картографії та топографії в Україні, її сучасний стан і популярні 

туристичні друковані джерела тощо;  

- основні відомості про туристичні карти, їх елементи, класифікацію і 

способи зображення туристично-краєзнавчих ресурсів (об’єктів і явищ); 

основні туристичні картографічні матеріали;  

- топографічні елементи різнотипних місцевостей;  

- про практичне значення  спортивного  орієнтування топографічної 

підготовки майбутніх туристів і способи орієнтування на місцевості, 

окомірну зйомку маршруту;  



- особливості орієнтування за способом пересування у різних видах туризму;  

- спортивне орієнтування як різновид спортивного туризму, його історію, 

види змагань, елементи технічної та тактичної підготовки спортсмена;  

- основні умовні знання топографічних, туристичних і спортивних карт (не 

менше 100 умовних знаків);  

- основи знакування туристичних планів, найбільш популярні знакові 

(марковані) туристичні (пішохідні  і велосипедні) маршрути Карпатського 

регіону, міжнародні туристичні маршрути 

- місця та значення спортивного орієнтування у системі фізичного 

виховання України; 

 вміти: 
- засвоєння методики проведення спортивного орієнтування на заняттях; 

- оволодіння методикою навчання керівника туристичної секції; 

- навчання використанню надбаних знань з спортивного орієнтування при 

рішенні конкретних педагогічних задач фізичного виховання школярів 

різних вікових та статевих груп; 

- надбання навичок суддівства змагань з спортивного орієнтування; 

- надбання навичок самостійної роботи з науково-методичною літературою 

та навичок складання навчальної документації; 

- оволодіння основами методики науково-дослідницької роботи в галузі 

здоров'я, фізичного виховання та спорту; 

- підвищення рівня фізичної підготовленості студентів. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: доцент, майстер спорту СРСР Тіхоміров А.І. 

7.Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивної методики та комп’ютерної техніки, індивідуальна 

робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
Поточний контроль здійснюється у вигляді опитувань, контрольних робіт, 

теоретичних та практичних тестувань, складання технічних та техніко-

фізичних нормативів. Залікові бали студенти накопичують під на  заняттях 

та під час поточного контролю, що регламентується робочою програмою з 

дисципліни. 

  Для оцінювання використовується національна чотирибальна 

шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, 

C, D, E, FX.  
9. Мова викладання: українська. 

 

 

12. Нові технології у фізичному вихованні та спорті 
 

1. Ідентифікація 



Шифр: 2.2.4 Характеристика навчального курсу 

 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: –  2 год. 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Лекції: 10 

Практичні заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Види контролю: 3 с. – залік,  

 
2. Мета курсу: Метою вивчення  дисципліни «Нові технології у фізичному 

вихованні та спорті» - формування професійних, організаційних і методичних 

знань, вмінь та навичок  при проведенні фізкультурно-оздоровчої  роботи  з  

використанням  нових технологій у фізичному вихованні 
3. Опис курсу. 

Кредит 1. Теоретико-методичні  основи  фізкультурно - оздоровчої  діяльності 

Тема 1.Вступ до курсу «Нові технології у фізичному  вихованні та спорті». 

Тема 2. Класифікація, стуктура і зміст фітнес-програм як форми    рухової   активності. 

Кредит 2. Оздоровчі технології фізичного розвитку. 

Тема 1. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку. 

Кредит 3. Основні форми фізкультурно-оздоровчої діяльності 

Тема 1. Технології психоемоційного оздоровлення. 

Тема 2. Технологія оздоровчого дихання.   

Тема 3.Технології оздоровлення 

-  Оздоровчі технології загартування . 

- Оздоровчітехнологіїочищенняорганізму 
4. Завдання курсу. 
 У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 

− сучасний стан і основні тенденції розвитку освіти; 

− теоретичні основи організації науково-дослідної діяльності в сфері освіти; 

− структуру й функції освітніх проектів; 

− функції й види моніторингу в сфері освіти; 

− зміст та  форми  організації різних видів оздоровчих технологій. 

 уміти: 

− адаптувати сучасні досягнення науки й наукомістких технологій до освітнього 

процесу; 

− оцінювати інноваційні освітні проекти з погляду їхньої ефективності; 

− порівнювати функціональні можливості різних систем оцінки якості освіти; 

− вирішувати завдання щодо виконання наукових досліджень і використання їх 

результатів з метою підвищення ефективності процесу спортивного тренування; 

− використовувати сучасні засоби й методи фізичної культури й спорту для 

підвищення ефективності процесу тренування; 

−  оцінювати сучасні технології спортивного тренування для забезпечення якості 

підготовки спортивних резервів у юнацькому спорті; 

− сформувати практичні навички проведення фізкультурно-оздоровчих занять та 

масових фізкультурно-спортивних заходів за допомогою сучасних,нових технологій у 



фізичному вихованні та спорті. 

 володіти: 

− способами осмислення й критичного аналізу наукової інформації; 

− навичками вдосконалювання й розвитку свого наукового потенціалу; 

− основними процедурами комплексно-цільового проектування в освіти; 

− володіти основами проектування шляхів розвитку процесу підготовки 

спортсмена; 

− методами планування професійної діяльності в умовах глобалізації спорту; 

науковими знаннями в області фізичної культури й спортивного тренування. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: кандидат педагогічних наук  Адаменко О.О.  

7.Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивної методики та комп’ютерної техніки, індивідуальна 

робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних 

тестів на освітньому просторі університету.  

 Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 

відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, 

FX.  
9. Мова викладання: українська. 

 

 

13. Методи відновлення працездатності у фізичній культурі і спорті 
1. Ідентифікація 
Шифр. 2.2.5. Характеристика навчального 

курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: 2 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Лекції: 6 год. 

Практичні заняття: 16 год. 

Лабораторних 8 год.  

Самостійна робота: 60 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета курсу: підготовка студентів до практичної діяльності в якості 

фахівця в галузі фізичної культури та  спорту. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Актуальні проблеми відновлення працездатності в спортивній 

діяльності. Педагогічні засоби відновлення в спорті. 

 Тема 1. Поняття працездатності в спорті. 

Компоненти спортивної працездатності. Алактатна працездатність. Лактатна 

працездатність. Аеробна працездатність. Специфічність спортивної 



працездатності. Вікові  особливості працездатності. Біохімічні та  

педагогічні методи розвитку компонентів працездатності. 

  Тема 2. Науково-практичні аспекти застосування засобів відновлення.  

Роль засобів та методів  відновлення та підвищення працездатності в 

тренувальному процесі спортсменів у сучасному спорті. Основні завдання та 

методи їх вирішення 

Тема 3. Стомлення та його наслідки. 

Причини й характеристика втоми, що виникає після різних фізичних 

навантажень. Перевтома та перетренованість. Фізіологія та біохімія 

відновлення. 

  Тема 4. Фізіологічне обґрунтування засобів відновлення та їх спрямованість.  

Фізіологічні та біохімічні маркери втоми і відновлення. Фізіологічні методи 

діагностики. Медичні та біохімічні маркери діагностики  втоми і 

відновлення. 

  Тема 5. Сполучення навантажень. Механізм впливу активного відпочинку. 

Комплексне використання різних   засобів відновлення у   спорті. Поєднання 

різних засобів відновлення  з урахуванням специфіки виду   спорту. 

Відновлення у легкій атлетиці.  Відновлення спортсменів - стрільців.  

Тема 6. Раціональна побудова тренувального заняття. Розподіл навантажень   

за структурними одиницями річного циклу підготовки. 

Раціональне планування тренувального процесу з урахуванням етапу 

підготовки, умов тренувань і змагань, статі і віку спортсменів, їх 

функціонального стану. Оптимальна організація та програмування 

тренувань в макро-, мезо- та мікроциклах, що забезпечують раціональне 

співвідношення різних видів, спрямованості та характеру тренувальних 

навантажень і їх динамічний розвиток. 

Кредит 2. Гігієнічні засоби відновлення організму 

Тема 1. Раціональне харчування спортсмена. 

Основи раціонального харчування. Потреби організму у різних поживних 

речовинах під час фізичного навантаження. Значення вуглеводів  у 

відновленні працездатності спортсменів. Жири у відновленні 

працездатності. 

Значення білків у відновленні працездатності спортсменів. Мінеральні 

речовини у харчуванні. Особливості харчування спортсменів на дистанції,  

під час штучного зниження ваги та за різних умов навколишнього 

середовища. 

  Тема 2. Загартування як фактор підвищення працездатності. 

Використання природних факторів для загартування організму спортсменів. 

Сонячне, водне та повітряне загартування. Підвищення специфічного та 

неспецифічного імунітету спортсменів. 

  Тема 3. Гігієнічні умови тренувань, режим дня спортсмена. 

Гігієнічні засоби при підготовці спортсменів для оптимізації тренувального 

процесу, прискорення відновлення, попередження втоми і підвищення 

працездатності фізіологічно виправдані і принципово відмінні від 

стимулюючих допінгових впливів. 



Кредит 3. Медико-біологічні засоби відновлення працездатності   

спортсмена. Заборонені фармакологічні препарати та медичні маніпуляції 

(допінг). 

Тема 1. Фармакологічні засоби профілактики перевтомлення та відновлення 

спортивної працездатності. 

Класифікація фармакологічних засобів, що використовують у спортивній 

медицині: вітаміни і коферменти; препарати пластичної дії; препарати 

енергетичної дії; антиоксиданти й антигіпоксанти; адаптогени рослинного 

і тваринного походження; гепатопротектори; стимулятори 

кровотворення;  ноотропи; імуномодулятори. Вони сприяють покращенню 

багатьох психофізіологічних функцій організму, підвищенню імунітету, 

вдосконаленню нервової та ендокринної регуляції, активізації 

ферментативних систем організму. 

Тема 2. Спортивний масаж та його різновиди. 

Різновиди спортивного масажу: тренувальний,  попередній  і  відновний. 

Лікувальний, гігієнічний, самомасаж, сегментний, точковий, масаж у воді, 

локальний та ін. Особливості спортивного масажу в різних видах спорту. 

Апаратний масаж: вакуум-масаж, вібромасаж, гідромасаж. 

Тема 3. Фізіотерапевтичні процедури. Гідротерапія. 

Різновиди гідропроцедур: лазня, сауна, ванни, души. Фізіотерапевтичні 

засоби відновлення: аероіонізація, гіпербарична оксигенація  (ГБО), 

діадинамічні струми, інфрачервоне випромінювання, магнітотерапія, 

мануальна терапія, синусоїдальні  модульовані  струми  (СМС), 

ультрафіолетове опромінення (УФО), електростимуляція, електрофорез та 

ін.   

  Тема 4. Застосування допінгу в спорті. 

Заборонені препарати і методи: стимулятори, наркотики (наркотичні 

анальгетики), анаболічні стероїди та інші гормональні анаболічні засоби, 

бета-блокатори, діуретики (сечогінні препарати). 

  Тема 5. Кодекс ВАДА. Здійснення допінг-контролю. 

Допінговими є визначені методи: кров’яний  допінг  (гемотрансфузія), 

фармакологічні, хімічні і механічні дії із біологічними рідинами, додавання 

до зразків сечі ароматичних сполук або “маскувальних” засобів, заміна 

зразків, пригнічення процесу утворення сечі нирками. 

4. Завдання курсу: 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 

� методів дослідження та оцінки стану функції різних систем організму з 

метою оцінки загальної тренованості; 

� методів дослідження і оцінки фізичної працездатності, дослідження і 

оцінки стану систем організму, що лімітують працездатність; 

� особливостей підготовки спортсменів у різних видах спорту; 

� структури фізичної та психічної працездатності спортсмена; 

� засобів та методів відновлення в спорті; 

 вмінь: 



� проводити різні функціональні проби серцево-судинної системи, 

визначати тип реакції на навантаження, оцінювати швидкість 

відновлення і адаптацію до фізичного навантаження; 

� тестувати фізичну працездатність різними методами; 

� проводити функціональні проби дихальної системи, оцінювати їх 

результати; 

�  планувати навчально-тренувальний процес з урахуванням специфіки 

відновлювання працездатності організму людини; 

� застосовувати в практичній діяльності засоби та методи підвищення 

працездатності спортсменів; 

� володіти технологіями визначення рівня працездатності та 

функціональної готовності спортсменів на різних етапах підготовки. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: Гетманцев Сергій Васильович – кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри  теорії та методики фізичної культури.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, самостійна робота.  

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 
 100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача.  

  Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 

відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, 

FX.  

 Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у 

формі усного опитування та письмового (тестового) контролю на 

практичних та лабораторних заняттях  40% балів студенти набирають на 

іспиті. 

9. Мова викладання: українська 
 

 

14. Основи педагогічної майстерності тренера 
1. Ідентифікація 
Шифр. 2.2.6. Характеристика навчального 

курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: 2 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Лекції: 10 год. 

Практичні заняття: 20 год. 

Самостійна робота: 60 год. 

Вид контролю:залік 



 

2. Мета курсу: викладання дисципліни «Основи педагогічної майстерності 

тренера»  є формування у студентів конкретних  знань та умінь, необхідних 

для успішної практичної діяльності тренера-викладача. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Особливості педагогічної діяльності тренера в процесі роботи зі 

спортсменами. 

Тема 1. Критерії педагогічної майстерності і передумови підвищення 

ефективності діяльності тренера.  

Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера. 

Критерії педагогічної майстерності. Вимоги до діяльності тренера . 

Тема 2.  Функціональні обовязки тренера. 

Загально педагогічні функції. Специфічні функції тренера. 

Тема 3. Структура діяльності тренера. 

Компоненти діяльності тренера : проектувальний, конструктивний, 

організаторський, комунікативний і гностичний.   

Кредит 2. Індивідуалізація педагогічного процесу в роботі тренера.   

Тема 1. Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні юних спортсменів. 

Індивідуальний підхід у навчанні як захід педагогічного впливу. Розвиток      

спортивної активності з урахуванням  індивідуальності спортсмена. 

Тема 2. Модель індивідуалізації виховання юного спортсмена . 

Виховання здорового способу життя юного спортсмена . Виховання 

морально-вольових якостей. 

Тема 3. Вдосконалення фізичних якостей спортсмена. 

− Організація тренувального процесу. Підготовка спортсмена до 

змагань. Основи психічної підготовки і психофізіологічну діагностику 

спортивних здібностей. 

Кредит 3. Рівень майстерності тренера і вміння управляти колективом. 

Тема 1. Педагогічні здібності тренера, їх значення і зміст. 

Роль тренера в підготовці спортсмена. Педагогічні здібності тренера. Згальні 

ознаки професіоналізму тренера. 

Тема 2. Особисті якості тренера-викладача. 

Тренер-як керівник навчально-тренувального процесу. Особистість 

тренера.Тренування як  творчій процес.  

Тема 3. Стилі педагогічного керівництва тренера.  

Педагогічна система "тренер-спортивний колектив". Особливості 

спілкування з колегами, спортсменами, суддями. Особливості спілкування з 

батьками. 

4. Завдання курсу: 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 

• складники професійної майстерності тренера;  

• структуру діяльності тренера; 

• критерії педагогічної майстерності тренера; 

• вимоги до діяльності тренера; 



• функціональні обовязки тренера; 

• компоненти діяльності тренера; 

• педагогічні здібності тренера, їх значення і зміст;  

•  роль тренера в підготовці спортсмена; 
• особисті якості тренера-викладача. 

вмінь: 
• реалізовувати державні і регіональні програми з фізичного виховання 

таспорту вищих досягнень; 

• планувати  та проводити учбово-навчальниі заняття із обраного виду 

спорту; 

• використовувати сучасні технології навчання руховими діями та 

розвитку рухових здібностей юних спортсменів з урахуванням 

індивідуальних можливостей; 

• враховувати індивідуальний підхід у навчанні і вихованні юних 

спортсменів; 

• використовувати фізичні вправи з метою оздоровлення дітей; 
• розробити модель індивідуалізації виховання юного спортсмена . 
• налагоджувати взаємовідносини з тренерами,  спортсменами, 

чиновниками, суддями і ті. 
5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: Бірюк Світлана Валеріївна, доцент, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, 

 7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, самостійна робота.  

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 
 100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача.  

  Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 

відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, 

FX.  

 Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у 

формі усного опитування та письмового (тестового) контролю на 

практичних заняттях.   

9. Мова викладання: українська 
 

 

15. Метрологічний контроль у спорту 
1. Ідентифікація 
Шифр. 2.2.7. Характеристика навчального 

курсу 



Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Лекції: 10 год. 

Практичні заняття: 30 год. 

Самостійна робота: 80 год. 

Вид контролюекзамен 

 

2. Мета курсу: Оволодіти теоретичним курсом знань та практичних навичок 

метрологічного контролю у спорті: методикою тестування фізичних 

якостей, методами  кваліметрії у спорті,  методами експертизи, 

прогнозування , відбору, контролю та управлінню спортивною підготовкою 

спортсменів в різних видах спорту. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Вивчення основ метрологічного контролю. Вивчення вмінь і 

навичок контролю структури техніки фізичних вправ. 
Тема 1. Предмет, зміст та розвиток Метролічного контролю у спорті; 

Тема 2. Шкали вимірювань, одиниці вимірювань, похибки вимірювань. 

Тема 3. Основи методики проведення контролю та тестів. 

Тема 4. Одиниці вимірювань. 

Тема 5.  Методика побудови графіків взаємозв’язку швидкості - сили. 

Кредит 2. Оволодіння методами і засобами метрологічного контролю 

фізичних якостей. 

Тема 1. Вивчення взаємозв’язку антропометрії і фізичних якостей 

Тема 2.Метрологічні основи комплексного контролю в спорті. 

Тема 3.Методика прогнозування спортивного результату та контроль у 

спорті. 

Тема  4.  Методи контролю сили в різних видах спорту. 

Тема  5. Метрологічний контроль спеціальних фізичних якостей. 

Кредит 3. Методи математичної статистики в спорті та інтерпретація  

контролю та тестування. Закріплення методики  контролю фізичних якостей. 

Тема 1. Методи математичної статистики в спорті. Обробка статистичного 

матеріалу. 

Тема 2. Метрологічний контроль і тестування швидкості, швидкісної 

витривалості,визначення запасу швидкості. 

Тема 3. Види оперативного контролю за технічною підготовкою. 

Тема 4. Комп’ютерний аналіз техніки стартового стрибка у воду в плаванні. 

Тема 5. Побудова комп’ютерної відео циклограми техніки стрибка у 

довжину з місця. 

Кредит 4. Закріплення методики контролю і тестування. 
Тема 1. Закріплення  методики контролю і тестування 

Тема 2.Тестування фізичних якостей спортсмена. 

Тема 3. Визначення кореляції у стрибку в довжину. 

Тема 4. Тестування. Вимоги до проведення тестування 



Тема 5.Презентація самостійної роботи. 

4. Завдання курсу: 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 

- теоретичні основи і місце метрологічного контролю у системі фізичного 

виховання України; 

- історію розвитку та зародження спортивної метрології; 

- основи методики проведення метрологічного контролю; 

- організацію контролю і аналізу техніки фізичних вправ; 

вмінь: 
- проведення  контролю фізичних якостей; 

- використання вмінь і навичок метрологічного контролю фізичного 

виховання на практиці. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: Тупєєв Ю.В. доцент, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, 

7.Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, самостійна робота.  

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 
 100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача.  

  Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 

відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, 

FX.  

 Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у 

формі усного опитування та письмового (тестового) контролю на 

практичних заняттях  40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська 

 
 

16. Управління у сфері фізичного виховання і спорту 
1. Ідентифікація 
Шифр. 2.2.8. Характеристика навчального 

курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Лекції: 8 год. 

Практичні заняття: 32 год. 

Самостійна робота: 80 год. 



Вид контролю:екзамен 

 

2. Мета курсу: вивчення  дисципліни « Управління  у сфері фізичного 

виховання та спорту»  - забезпечити майбутніх фахівців теоретичними 

знаннями про систему управління фізкультурним рухом в Україні та 

сформувати  знання, навички і вміння, розвити здібності щодо здійснення 

управлінської, організаційної, методичної, діагностичної, інноваційної 

діяльності, керування організаціями фізкультурно-спортивної сфери. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1.Теоретичні основи управління 

Тема 1. Вступ до курсу «Управління у сфері фізичної культури та спорту» 

Тема 2. Структурна побудова і функціонування сфери фізичного виховання 

в Україні. 

Тема 3. Регламентування діяльності та кадрове забезпечення сфери     

фізичного виховання. 

Кредит 2. Процес управління в організації 

Тема 1.Функції управління: планування і організація. 

Тема 2.Функції управління: мотивація і контроль. 

Тема 3.Управління персоналом організацій сфери фізичного виховання       

Кредит 3. Міжнародний спортивний рух 

Тема 1. Міжнародний спортивний рух. 

Кредит 4. Сучасний спортивний менеджмент. 

Тема 1. Мета і функції спортивного менеджменту. 

Тема 2. Менеджмент закордонних спортивно-оздоровчих клубів. 

Тема 3.Менеджмент олімпійського і професійного спорту. 

Тема 4. Менеджмент громадських об’єднань фізкультурно-спортивної 

спрямованості. 

Тема 5. Менеджмент спортивних шкіл і клубів України. 

4. Завдання курсу: 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 

- загальні питання науки управління (менеджменту), в тому числі і 

спортивного, який базується на вивченні і аналізі, співставленні і оцінці 

вітчизняної та зарубіжної системах; 

- систему організації і управління галуззю фізичної культури та спорту на 

сучасному етапі і шляхи її трансформації у відповідності з новою 

структурою суспільства, ринковою економікою. 

- законодавчі нормативно – правові аспекти, закони( накази, постанови, 

устави, інструкції) по питанням організації і управління масовою 

фізкультурно-оздоровчою і спортивною роботою. 

- сучасні організаційні форми і методи фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності у різних ланках системи управління фізкультурним 

рухом. 

- методологію планування , що охоплює всі об’єкти галузі фізичної культури  

і спорту – державні, комерційні, приватні і т.п.  



- організаційні форми менеджменту  спортивного підприємництва.  

- основи спортивного маркетингу (спонсорство, реклама, проведення 

змагань, ліцензування тощо). 

- основи організації і проведення (економічний аспект) спортивно – масової 

роботи з різними групами населення. 

- організаційну структуру професійної діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту і її соціально – економічне обґрунтування. 

- типи економічних систем і основні економічні інститути, розуміти сутність 

економічних моделей. 

- розділяти мікро - і макроекономічні проблеми.  

уміти:  
- використовувати в практичній діяльності самі сучасні наукові і теоретичні 

знання у питаннях організації і управління фізкультурно – оздоровчої 

роботою у різних ланках системи управління. 

- бачити ідею, своєчасно і вміло реалізовувати на практиці.  

- приймати об’єктивні рішення при появі проблемних ситуацій у конкретній 

практичній роботі фізкультурних і спортивних організацій.  

- знаходити найбільш раціональні форми і методи організації масової 

фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи і вміло застосовувати їх у 

відповідності з реальною дійсністю на практиці. 

- аналізувати в загальних рисах основні економічні події у країні та за її 

межами. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: Борецька Наталія Олександрівна, доцент кафедри теорії та 

методики фізичної культури, кандидат наук з державного управління  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, самостійна робота.  

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 
 100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача.  

  Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 

відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, 

FX.  

 Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у 

формі усного опитування та письмового (тестового) контролю на 

практичних заняттях  40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська 

 
17. Комплексна реабілітація спортсменів 

 
1. Ідентифікація 
Шифр. 2.2.9. Характеристика навчального 



курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 

Варіативна навчальна дисципліна  

вільного вибору студентів 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Лекції: 8 год. 

Практичні заняття: 20 год. 

Лабораторних – 12 год. 

Самостійна робота: 80 год. 

Вид контролю:залік 

2. Мета курсу: вивчення системи державних, соціально-економічних, 

медичних, професійних, педагогічних та інших заходів, направлених на 

відновлення хворих та травмованих спортсменів, їх одужання та повернення 

в спортивну діяльність і суспільно-корисну працю,  формування на цій 

основі системи знань з комплексної реабілітації спортсменів 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Організація та методичні основи фізичної реабілітації. Загальна 

характеристика засобів фізичної реабілітації. 

Тема 1. Завдання, мета, принципи, види, етапи комплексної реабілітації. 

Формування основних принципів комплексної реабілітації, розкриття змісту 

видів, періодів і етапів реабілітації. 

Тема 2. Засоби, форми, періоди застосування комплексної реабілітації. 

Значення фізичної реабілітації в комплексному процесі відновлення 

здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих та травмованих 

спортсменів. Визначення сукупності засобів комплексної реабілітації, 

послідовності застосування її форм і методів відновлення здоров'я 

спортсменів. 

Тема 3. Лікувальний масаж та фізіотерапія. 

Визначення масажу. Механізм дії: нервово-рефлекторний, гуморальний 

механізм. Вплив масажу на окремі системи організму. Форми і методи 

лікувального масажу: ручний, апаратний, правила використовування. 

Визначення фізіотерапії. Механізм лікувальної дії фізичних чинників. 

Характеристика лікувальних фізичних чинників: електричні струми низької 

напруги, електричні струми високої напруги, електричні та магнітні поля, 

світло, механічні коливання, штучне повітряне середовище, змінний 

атмосферний тиск, радіоактивні чинники, водолікувальні чинники, 

теплолікувальні чинники. 

Тема 4. Механотерапія і працетерапія. 

Визначення механотерапії і працетерапії. Типи апаратів для механотерапії. 

Використання механотерапії в лікарняному і післялікарняному періодах 

реабілітації. Засоби працетерапії. Показання до праце терапії 

Кредит 2.Практичне застосування комплексної реабілітації спортсменів. 

Тема 1. Поєднання засобів фізичної реабілітації. Значення поняття про       

санаторно-курортне лікування. 



Поєднання лікувальної фізичної культури з іншими засобами фізичної 

реабілітації. Поєднання лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, 

працетерапії. Класифікація курортів. Головний лікувальний заклад курорту, 

санаторно-курортний режим. Профілі санаторіїв. 

Тема 2. Комплексна реабілітація при травмах опорно-рухового апарату, 

захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання. 

Комплексна реабілітація при переломах кісток, при вивихах, при переломах 

кісток тазу і хребта. Особливості фізичної реабілітації при травмах опорно-

рухового апарату у спортсменів.  

Характеристика захворювань серцево-судинної системи. Комплексна 

реабілітація при недостатності кровообігу, атеросклерозі, інфаркті міокарду, 

стенокардії, гіпертонічній хворобі, гіпотонічній хворобі, ревматизмі, 

захворюванні серця. Комплексна реабілітація при пневмонії, плевриті, 

бронхіальній астмі, емфіземі легень. 

Тема 3. Комплексна реабілітація при захворюваннях органів травлення, 

обміну речовин та суглобів. 

Характеристика захворювань органів травлення. Комплексна реабілітація 

при гастриті, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, 

захворюваннях кишок, холециститі і жовчнокам'яній хворобі. Комплексна 

реабілітація при ожирінні, цукровому діабеті, подагрі. Комплексна 

реабілітація при артритах і артрозах. 

Тема 4. Комплексна реабілітація при дефектах постави, сколіозах та 

плоскостопості. 

Характеристика дефектів постави, сколіозів та плоскостопості. Комплексна 

реабілітація при сколіозах, плоскостопості, дефектах постави. 

 

Тема 5. Комплексна реабілітація при захворюваннях і травмах периферичної 

та центральної нервової системи. 

Характеристика захворювань і травм периферичної нервової системи. 

Комплексна реабілітація при захворюваннях і травмах периферичної 

нервової системи. Характеристика захворювань та травм центральної 

нервової системи. Комплексна реабілітація при інсульті, травмах головного 

мозку, травмах спинного мозку, неврозах. 

Кредит 3.Основи масажних процедур. 

Тема 1. Фізіологічні і гігієнічні основи масажних процедур у спорті. 

Характеристика основних видів масажу: класичного, гігієнічного, 

косметичного, спортивного. Основні прийоми масажу й техніка їх 

виконання. 

Тема 2. Методика і техніка проведення масажу. 

Знайомство з основними прийомами масажу (погладжування, розтирання, 

розім'яння, вібрація). Класичний розслаблюючий масаж. Основні помилки 

при виконанні прийомів масажу. Освоєння прийомів масажу. Техніка 

спортивного масажу. Особливості проведення спортивного масажу. 

Відпрацювання техніки проведення масажу основних м'язових груп 

Тема 3. Методика проведення спортивного масажу в поєднанні з 



фізіотерапевтичними і бальнеологічними процедурами при реабілітації 

спортсменів. 

Фізіологічні та біохімічні механізми дії на організм людини масажу в 

поєднанні з лазнею. Поєднане застосування спортивного масажу з сауною 

при перенапруженні нервово - м'язового апарату. 

Кредит 4.Основи та особливості застосування масажу. Різновиди масажу. 

Тема 1. Основи застосування масажу в умовах тренувального процесу 

спортсменів  та  в  період змагань. 

Види спортивного масажу, які використовують в умовах тренувального 

процесу. Особливості проведення масажу в ігрових видах спорту, в 

циклічних видах спорту, в єдиноборстві. Складання плану масажних процедур 

в умовах тренувального процесу для різних видів спорту 

Тема 2. Самомасаж. Застосування речовин, що змащують та розтирань при 

проведенні масажу. 

Показання до використання самомасажу та специфіка проведення основних 

масажних процедур. Лікарські розтирання, змащуючі засоби, ефірні олії. 

Ароматерапевтичний масаж. 

Тема 3.  Поєднання спортивного масажу з банними процедурами. 

Методика банного масажу. Протипоказання до застосування банних 

процедур. Освоєння прийомів масажу за допомогою віників. Ознайомлення 

з вимогами до температурного навантаження в умовах лазні. 

Тема 4. Точковий та сегментарний масаж. Прийоми постізометричної 

релаксації м'язів у спортивній практиці. 

Поняття про біологічно активні точки. Основні правила дії на біологічно 

активні точки. Проекційні зони Захар'їна - Геда. Основні правила масажу 

проекційних зон Захар'їна - Геда. Освоєння техніки точкового та 

сегментарного масажу. Основні показники для проведення постізометричної 

релаксації м'язів. Фази постізометричної релаксації м'язів. Правила 

проведення постізометричної  релаксації м'язів.  

4. Завдання курсу: 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

 знати: 

- основи комплексної реабілітації (визначення, завдання, мета і принципи, 

види, періоди і етапи реабілітації); 

- зміст фізичної реабілітації (лікувальна фізична культура, лікувальний 

масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія, санаторно-курортне 

лікування); 

- методи і засоби комплексної реабілітації при травмах опорно-рухового 

апарату, при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, 

травлення, при порушеннях обміну речовин, при захворюваннях суглобів; 

- методи і засоби фізичної реабілітації при дефектах постави, сколіозах та 

плоскостопості; 

- особливості проведення занять фізичними вправами у спеціальних 

медичних групах та з особами середнього і похилого віку. 

- показання та протипоказання до виконання фізичних вправ; 



- сумісність застосування різних факторів та методів фізичної реабілітації;  

-    особливості комплексної реабілітації спортсмені 

    вміти: 
- проводити обстеження осіб, які реабілітуються; 

- вести динамічні спостереження за людьми, які реабілітуються; 

- оцінити ефективність реабілітаційних заходів і вміти провести їх 

корекцію. 

- складати реабілітаційні програми і проводити комплекси лікувальної 

фізичної культури  для різних категорій хворих та травмованих; 

- проводити масаж та лікувальну гімнастику; 

- використовувати тренажерні пристрої, апарати механотерапії та 

допоміжний інвентар з метою прискорення реабілітації хворих; 

- визначати вихідний рівень функціонального стану серцево-судинної та 

дихальної системи хворих; 

- володіти методикою визначення порушення рухливості суглобів після 

травм і захворювань опорно-рухового апарату; 

- визначати особливості проведення та застосування фізіотерапії та  

працетерапії. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

6. Лектор: Гетманцев Сергій Васильович – кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри  теорії та методики фізичної культури.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та 

комп’ютерної техніки, самостійна робота.  

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 
100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 

відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, 

FX.  

Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у формі 

усного опитування та письмового (тестового) контролю на практичних 

заняттях 

9. Мова викладання: українська 

 


